
Borstkliniek

Oncologisch centrum



Werking van de borstkliniek

Sinds vele jaren streeft de borstkliniek van het 
AZ Sint-Lucas in Brugge naar een kwaliteitsvolle 
dienstverlening voor vrouwen en mannen met 
een goedaardige of kwaadaardige aandoening 
aan de borst.

De multidisciplinaire samenwerking binnen de 
borstkliniek en de intense begeleiding van de  
patiënten resulteerden in een wettelijke erken-
ning van deze borstkliniek.

De samenwerking tussen de verschillende me-
dische disciplines optimaliseert de diagnose-
stelling en therapiebepaling en verkort ook de 
tijdspanne tussen diagnose en behandeling. In 
een wekelijks overleg bespreken de artsen van 
de diensten radiologie, pathologische anatomie, 
gynaecologie, medische oncologie, nucleaire 
geneeskunde - isotopen (extern consulent) en 
de huisarts de diagnose, behandeling en nabe-
handeling. Het medisch team werkt ook nauw 
samen met plastisch chirurgen en een arts van 
de dienst klinische genetica.

Het medisch team wordt aangevuld met des-
kundigen in de begeleiding van patiënten met  
borstaandoeningen. Vooral bij patiënten die 
geconfronteerd worden met borstkanker is on-
dersteuning vanaf het moment van de diagnose 
noodzakelijk. De borstverpleegkundigen bege-
leiden de patiënt en zijn naasten doorheen het 
traject van diagnose, behandeling en nabehan-
deling. De psychologe biedt professionele on-
dersteuning aan de patiënt en zijn omgeving, 
afhankelijk van de door artsen of verpleegkun-



digen ervaren noden of op basis van een korte 
psychologische screening. Deze begeleiding kan 
zowel op vraag van de patiënt als op vraag van 
het medisch team gestart worden en wordt aan-
geboden gedurende het volledige traject dat de  
patiënt volgt.

Bij de maatschappelijk assistent kan de patiënt 
steeds terecht met vragen of problemen op fi-
nancieel of administratief vlak of de organisatie 
van bv. poetshulp, ziekenvervoer, enz.

De schoonheidsconsulente is een verpleegkun-
dige die gespecialiseerd is in schoonheidsver-
zorging bij oncologische patiënten.

In het team van de borstkliniek zijn er ook ver-
schillende kinesisten met specialisatie in revali-
datie na een borstoperatie en in manuele lym-
fedrainage.

Borstkliniek

T 050 36 51 06 
F 050 36 50 83 
e-mail: borstkliniek@stlucas.be

Medewerkers borstkliniek

Medisch coördinator: dr. Nicolas Schockaert

Radiologie

dr. Piet Dekimpe 
dr. Thierry De Schrijver 
dr. Koen Geldof 
dr. Hilde Goris 
dr. Kristof Ramboer 
dr. Pieter Vandaele 
dr. Luc Verhaeghe
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Mammografie van maandag tot en met vrijdag 
na afspraak: T 050 36 53 85

Mammo-MRI op maandag, woensdag en vrij-
dag na afspraak: T 050 36 53 85

Pathologische anatomie

dr. Ignace Dalle  
dr. Marie-Astrid Van Caillie 

Gynaecologie

dr. Veronique Ballegeer 
dr. Filip Claerhout 
dr. Femke Delporte 
dr. Stephan Demeyere 
dr. Hilde Logghe 
dr. Nicolas Schockaert 
dr. Patricia Verbeure

Afspraken via secretariaat gynaecologie:  
T 050 36 50 80

Borstraadpleging

dr. Femke Delporte  
dr. Nicolas Schockaert 
dr. Patricia Verbeure

Afspraken via secretariaat gynaecologie:  
T 050 36 50 80

Borstchirurgie

dr. Femke Delporte  
dr. Nicolas Schockaert 
dr. Patricia Verbeure

Afspraken via secretariaat gynaecologie:  
T 050 36 50 80



Medische oncologie

dr. Daan De Maeseneer

Afspraken: T 050 36 51 55

Vaatheelkunde

dr. Valerie Coppin 
dr. Herman Tubbax

Afspraken via borstverpleegkundigen:  
T 050 36 51 06

Nucleaire geneeskunde - isotopen

dr. Isabel Hutsebaut (extern consulent) 
dr. Sabine Meersschout (extern consulent)

Afspraken via secretariaat isotopen:  
T 050 36 53 70

Plastische en reconstructieve heelkunde

dr. Stefaan Van den Berge  
dr. Pieter Vermeulen

Afspraken via borstverpleegkundigen:  
T 050 36 51 06 of via het secretariaat plastische 
en reconstructieve heelkunde: T 050 36 51 42

Klinische genetica

prof dr. Thomy de Ravel, klinisch geneticus  
(extern consulent)
mevr. Maureen Holvoet, genetic counselor  
(extern consulent)

Psychologe

mevr. Hanneke Decock 
hanneke.decock@stlucas.be  
T 050 36 58 05
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Borstverpleegkundigen

mevr. Christine Contant  
mevr. Martine Traen 
mevr. Cathy Warnier

Maandag t.e.m. vrijdag: 9.00u - 15.00u 
borstkliniek@stlucas.be 
T 050 36 51 06

Maatschappelijk assistent

mevr. Annick Mathieu 
annick.mathieu@stlucas.be 
T 050 36 58 19

Schoonheidsconsulente

mevr. Nadine Tamsin 
nta@stlucas.be 
T 050 36 90 58

Kinesisten

mevr. Inge De Kimpe 
mevr. Magda Kerckhove 
mevr. Valerie Vancompernolle
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